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Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011
Sčítanie je také staré ako vyspelé civilizácie. Z historických správ sa dozvedáme
o sčítaní obyvateľov spred mnohých tisícročí v starovekom Babylone, Egypte,
Číne, Palestíne, Grécku či Ríme. V Európe sa objavujú prvé sčítania obyvateľov
pribliţne v polovici 18. storočia. Na území dnešného Slovenska sa pokladá za
začiatok organizovaného štatistického zisťovania rok 1715, kedy bol v Uhorsku
vykonaný celo krajinský súpis obyvateľstva. Prvé sčítanie obyvateľstva v
Uhorsku sa uskutočnilo za vlády Jozefa II. v rokoch 1778 - 1785. Historické
správy o sčítaniach, listiny a záznamy tohto druhu nám pomáhajú lepšie
pochopiť hospodársku a sociálnu situáciu predchádzajúcich generácií. Zapojiť
sa do sčítania znamená zanechať generáciám, ktoré prídu po nás, správu o tom,
ako sme ţili my, ich predkovia.
Sčítanie patrí medzi najstaršie, najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie
štatistické zisťovanie, ktoré sa tradične v Európe, ale aj v iných krajinách
sveta realizuje v desaťročných intervaloch. Sčítanie obyvateľov, domov a
bytov 2011 je akcia mimoriadneho významu. Vykoná sa na celom území
Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Poskytne opäť po desiatich rokoch nielen
nové údaje o počte obyvateľov ţijúcich na území Slovenskej republiky, ale aj o
ich demografickej, kultúrnej, vzdelanostnej, sociálnej a ekonomickej
štruktúre. Pre Štatistický úrad Slovenskej republiky budú rovnako zaujímavé
údaje a informácie o úrovni bývania a štruktúre domového a bytového
fondu. Pri sčítaní záleţí na spolupráci s kaţdým obyvateľom; ambíciou preto je,
aby príleţitosť sčítať sa vyuţili naozaj všetci obyvatelia bez rozdielu. V roku
2011 sa sčítanie obyvateľov, domov a bytov uskutoční po prvý raz v histórii vo
všetkých členských štátoch Európskej únie naraz, v súlade s Nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítaní obyvateľov, domov
a bytov, pri vyuţití rovnakých, teda porovnateľných definícií zisťovaných
údajov. Toto sčítanie bude zároveň súčasťou celosvetového programu, ktorý
koordinuje Organizácia spojených národov. Z tohto dôvodu budú výsledky
sčítania v Slovenskej republike aj medzinárodne porovnateľné, čo má osobitný
význam z hľadiska rozhodovania a prognózovania.
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Sčítanie, podľa § 8 zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov
a bytov v roku 2011 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2001 Z. z. o sluţbách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisoch, riadi Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ktorý
v súčinnosti s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy, obvodnými
úradmi, obcami a vyššími územnými celkami, okrem iných úloh, usmerňuje,
koordinuje, organizačne zabezpečuje prípravu sčítania a jeho vykonanie.
Štatistické údaje získané zo sčítania obyvateľov, domov a bytov sú
uţitočné pre štátnu správu i samosprávu, ako aj pre súkromnú sféru. Na
základe týchto údajov sa bude lepšie a ľahšie kompetentným rozhodovať, kde
postavia napríklad byty, kde je potrebná škola, nemocnica či cesta. Štatistické
údaje zo sčítania dajú odpoveď aj na otázky súvisiace s podnikaním; kde a v akej
oblasti sa oplatí podnikať, do ktorého regiónu je vhodné investície nasmerovať a
vytvoriť tam nové pracovné miesta, prípadne udrţať pracovnú silu.
Na základe štatistických údajov zo sčítania sa dá koncepčne pracovať v
rôznych sférach ţivota - od najvyšších miest v spoločnosti aţ po najniţšie, čiţe
štatistické údaje z tohto najrozsiahlejšieho zisťovania neslúţia len ako podklady
na vypracovanie dlhodobých stratégií, ale môţu pomôcť aj v takých celkom
konkrétnych veciach, ako napríklad rozmiestniť stanovištia záchrannej sluţby a
hasičského zboru, aby pomoc prišla čo najskôr. Zo sčítania obyvateľov, domov
a bytov majú teda v konečnom dôsledku prospech všetci občania.
Pre obec je osobitne dôleţité, aby vedela čo najpresnejšie preukázať
počet obyvateľov na svojom území. Tento údaj ovplyvňuje výšku finančných
prostriedkov, ktoré plynú do obecných rozpočtov vo forme podielovej dane (daň
z príjmu fyzických osôb). Obec tieto peniaze vynakladá na financovanie sluţieb
obyvateľom a na verejnoprospešné projekty, medzi ktoré patrí napríklad
doprava, sociálne sluţby, opatrovateľské sluţby, kultúrny rozvoj, výstavba
bytov, oprava a údrţba budov vo vlastníctve obcí a pod. Aj z tohto dôvodu zákon
č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 stanovil
územnej samospráve (obciam a mestám) celý rad veľmi dôleţitých úloh, ktoré
súvisia so zabezpečením nevyhnutných podmienok na prípravu, priebeh a
vykonanie sčítania na územiach obcí.
Sčítaním sa zisťujú údaje o obyvateľoch, teda štátnych občanoch
Slovenskej republiky a cudzincoch zdrţujúcich sa na území Slovenskej republiky
v rozhodujúcom okamihu sčítania. Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc
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z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011, ku ktorému sa zisťujú údaje
uvedené v zozname. Všetky udalosti, akými sú narodenie dieťaťa, úmrtie, sobáš,
sťahovanie, zmena zamestnania a pod., ktoré sa udejú do polnoci 20. mája 2011,
budú občania zapisovať do sčítacích formulárov. Pri tohtoročnom sčítaní si
obyvatelia budú môcť po prvý raz v histórii vybrať moţnosť vyplnenia
sčítacieho formulára v listinnej, alebo v elektronickej podobe.
Vláda Slovenskej republiky svojím nariadením ustanovila čas sčítania od
13. mája 2011 do 6. júna 2011. Formuláre v listinnej podobe sa budú vypĺňať
od 21. mája 2011 do 6. júna 2011. Údaje v elektronickej forme sa budú zisťovať
od 21. mája 2011 do 29. mája 2011.
Čas sčítania je obdobie, počas ktorého sčítací komisári budú navštevovať
všetky domácnosti vo svojom sčítacom obvode a uskutočnia zber údajov. Pred
rozhodujúcim okamihom sčítací komisári rozdajú vo všetkých domácnostiach vo
svojom sčítacom obvode sčítacie tlačivá, poučia obyvateľov o spôsobe ich
vyplnenia a pod. V ustanovenom čase sa zisťujú údaje v listinnej podobe od 21.
mája do 6. júna 2011, v elektronickej forme od 21. mája do 29. mája 2011.
Samotné sčítanie vykonajú sčítací komisári, ktorí budú na činnosť
vyškolení. Ich výber a výkon činnosti majú na starosti obce. Komisárov s ich
predchádzajúcim súhlasom vymenuje starosta obce. Podmienkou je, ţe sčítací
komisár musí byť štátnym občanom Slovenskej republiky, je starší ako 18
rokov, musí byť bezúhonný a spôsobilý na právne úkony. Jeho povinnosti
presne vymedzuje zákon, ako aj to, ţe sčítací komisár má za výkon činnosti
nárok na odmenu. Práca sčítacieho komisára je náročná a zodpovedná. Sčítací
komisári môţu svojou aktivitou, celkovým správaním a profesionálnym
vystupovaním pozitívne ovplyvniť záujem obyvateľov o sčítanie.
Sčítací komisári začnú od 13. mája 2011 navštevovať domácnosti, ktoré
patria do ich sčítacieho obvodu. Počas výkonu činnosti je sčítací komisár
povinný preukazovať sa osobitným poverením, ktoré mu vydal starosta obce
alebo príslušný orgán štátnej správy, ak je sčítacím komisárom pre osobitný
sčítací obvod. Sčítací komisár odovzdá bývajúcim členom domácnosti sčítacie
tlačivá. Sčítacie tlačivá budú na národnostne zmiešaných územiach k dispozícii
okrem štátneho jazyka aj v jazykoch národnostných menšín (maďarskom,
rómskom, ukrajinskom a rusínskom), pre slabozrakých a nevidiacich budú
vysvetlivky k sčítacím tlačivám v Braillovom písme. Sčítací komisár nevstúpi do
domácnosti, pokiaľ ho sami nevyzvete. Poučí Vás o spôsobe vyplnenia sčítacích
tlačív a odpovie na Vaše otázky. Ak ste definitívne rozhodnutý vyplniť sčítacie
tlačivá elektronicky, informujte o tom sčítacieho komisára.
Od sčítacieho komisára prevezmete tieto sčítacie tlačivá:
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A. Údaje o obyvateľovi pre kaţdého člena domácnosti
B. Údaje o byte vyplní jedna osoba za celú bytovú domácnosť
C. Údaje o dome vyplňuje vlastník alebo správca domu za kaţdý dom za kaţdý dom jedno sčítacie tlačivo
Skôr ako začnete vyplňovať sčítacie tlačivá, prečítajte si vysvetlivky. Mali
by Vám pomôcť zapísať údaje úplne, správne a pravdivo. Sčítacie tlačivá
vypisujte modrým alebo čiernym perom. Sčítacie tlačivá neskladajte, chráňte ich
pred poškodením a zničením.
Po rozhodujúcom okamihu sčítania sčítací komisár opäť navštívi Vašu
domácnosť. Pomôţe vyplniť sčítacie tlačivá osobám, ktoré ho o to poţiadajú.
Skontroluje vypísané tlačivá a v prípade potreby Vás vyzve, aby ste doplnili
alebo spresnili údaje. Sčítací komisár vyzbiera vyplnené sčítacie tlačivá od
všetkých osôb vo svojom sčítacom obvode, ktoré sa nesčítali elektronicky.
Obec Nová Bystrica vybrala nasledovných sčítacích komisárov a určila im ich
sčítacie obvody:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Harvelka – Mgr. Eva Joneková
Chmurovci – Monika Petreková
Jančulovci – Rastislav Halvoník
Janíkovci – Mgr. Eva Joneková
Nová Bystrica – Antónia Drţiaková
Nová Bystrica – Rastislav Halvoník
Nová Bystrica – Dana Masnicová
Nová Bystrica – Kamila Kubjatková
Pastvovci – Katarína Grigová
Podkyčerová – Mgr. Eva Joneková
Riečnica – Mgr. Marián Liščák
Sobolovci – Zuzana Strapačová
Šadibolovci – Ing. Jozef Šadibol PhD.
Veľký Potok – Katarína Grigová
Vychylovka – Monika Petreková
Vychylovka – Ing. Jozef Šadibol PhD.
Vychylovka – Mgr. Marián Liščák
Bc. Michal Balačin

6

Novobystrický hlásnik

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí konania o
obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych
vzťahov k nim
Správa katastra Čadca, ako príslušný orgán v zmysle § 3 ods. 2 písm. a) a písm.
b) zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie
vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
začína v zmysle § 5 zákona dňom vyvesenia tohto oznámenia konanie o obnove
evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim v katastrálnom území
Nová Bystrica určeným operátom pozemkovej knihy, do ktorého moţno
nahliadnuť na Obecnom úrade na Novej Bystrici a:

1. Vyzýva vlastníkov, nájomcov pozemkov a ďalšie oprávnené
osoby, aby poskytli údaje o pozemkoch v ich uţívaní a o právnych
vzťahoch k nim, ktoré sú im známe z doterajšieho vysporiadania
právnych vzťahov k týmto pozemkom. Údaje budú poskytovať
komisii na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim
(ďalej len „komisia“) zriadenej pre obec Nová Bystrica v lehote do
03.06.2013 a to v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 11.00 hod.
2. Určuje vlastníkom a ďalším účastníkom konania na predkladanie
listín o právnych vzťahoch k pozemkom, ktoré nepredloţia osoby
uvedené v bode 1. Tohto oznámenia lehotu do 03.06.2013 a to
v pracovných dňoch od 8.00 hod. a do 11.00 hod. Listiny budú
predkladať komisii.
3. Poučuje účastníkov konania o moţnosti podať návrh na vydanie
rozhodnutia o nadobudnutí vlastníctva k pozemkom vydrţaním
podľa § 11 ods. 1 zákona a to aj dedičom oprávneného drţiteľa.
Návrh moţno podať len na účely tohto konania a najneskôr
s podaním námietok proti výpisu z návrhu registra obnovenej
evidencie pozemkov.
Správa katastra Čadca
Podjavorinskej 2576
02201 Čadca

Novobystrický hlásnik

7

FLORIDSKÝ SÚD USTANOVIL ATEISTICKÝ SVIATOK
Na Floride jeden ateista podal ţalobu proti nadchádzajúcim sviatkom
Veľkej Noci a Paschy. Najal si advokáta na podanie diskriminačného
návrhu proti kresťanom, ţidom a dodrţiavaniu ich sviatkov. Argumentom
bolo to, ţe je neférové, ţe ateisti nemali ţiadne také uznané sviatky.
Prípad bol prejednávaný sudcom. Po vypočutí advokátovej vášnivej
prezentácie, sudca udrel kladivkom oznamujúc: Ţaloba zamietnutá.
Advokát sa okamţite postavil protestujúc proti rozhodnutiu, hovoriac:
Vaša ctihodnosť, ako len môţete zamietnuť túto ţalobu? Kresťania majú
Vianoce, Veľkú noc a iné. Ţidia majú Paschu, Yom Kippur a Hanukkah,
ale môj klient a všetci ostatní ateisti nemajú ţiadne také sviatky.
Sudca sa naklonil dopredu v jeho kresle hovoriac: Ale máte. Advokát, Váš
klient je poľutovaniahodne ignorantský.
Advokát povedal: Vaša Ctihodnosť, nie je nám známe nijaké špeciálne
slávenie alebo sviatky pre ateistov.
Sudca povedal: Kalendár hovorí, ţe 1. apríl je deň bláznov. Ţalm 14, 1
hovorí: ´ Blázon si v srdci hovorí:.´ Preto je mienkou tohto súdu, ţe ak
Váš klient hovorí, ţe nie je ţiadny Boh, tak on je blázon. Preto 1. apríl je
jeho dňom. Súd je ukončený.
Zdroj: Článok FLORIDA COURT SETS ATHEIST HOLY DAY
http://www.truthorfiction.com/rumors/a/atheist-holiday.htm
Stanislav Capiak, duchovný otec
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V. ročník výstavy ručných prác

Výstavu organizovali a zabezpečovali členky sociálno-zdravotnej komisie pri OZ
Nová Bystrica Mgr. Štefánia Strapáčová a PhDr. Monika Halvoníková
v spolupráci s kultúrnym referentom Vladimírom Tomčalom.
Výstava bola veľmi pestrá a zaujímavá najmä vo vyuţití a spracovaní dreva,
v majstrovstve háčkovania a vyšívania obrusov, v maľbe obrazov, ale aj
v svieţich jarných dekoráciách spojených s veľkonočnými motívmi. Kulisu
výstavy veľmi pekne dotvárali umelecké fotografie a fotografie zo ţivota v našej
obci. Počas celého dňa sme mohli vidieť ručnú prácu „šperkárky“, ktorej pod
rukami vznikali náušnice, náramky a náhrdelníky. Výstavu v čase od 9.00 hod.
do 16.30 hod. navštívilo takmer 200 ľudí, ktorí rozhodli svojím hlasom o prvých
troch miestach a to nasledovne:
1. miesto : Ján Pišoja - drevorezby
2. miesto : Katarína Prídavková – maľované obrazy
3. miesto : Anna Ondrovičová – veľkonočné dekorácie
Títo ocenení získali finančnú odmenu a veľkonočný balíček. Finančnú odmenu,
veľkonočné balíčky, košíčky, muškáty a ostatné vecné ceny získali aj ďalší
vystavovatelia (mená uvádzame v abecednom poradí): Mgr. Oľga Boriková,
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Mária Borovičková, Marcel Brisučiak, Emília Čierňavová, Vilma a Alenka
Čierňavová, Martin Dubovický, Štefánia Halvoníková, Mária Chmúrová,
Mgr. Ľubomíra Jakubíková, Lenka Jančulová, Marianna Jančulová,
Veronika Jančulová, Yvetta Joneková, Štefánia Kolenová, Mária Konečná,
Emília Mikolášová, Ing. Ján Mikoláš, Ing. Miroslav Pavelek, Štefánia
Poláčková, Emília Radôšťanová, Mgr. Eva Šimášková, Anna Šumská, Ján
Šutiak, Jozef Talapka, František Vojtek, Pavol Vrábel a Jozef Ţovin.
Milou vecnou cenou boli odmenené aj deti vyţadujúce zvláštnu starostlivosť a to
Zuzana Halvoníková a Andrejka Plaštiaková.
Ceny vystavovateľom odovzdával starosta obce Ing. Jozef Balačin po krátkom
príhovore, v ktorom vyzdvihol najmä zručnosť vystavovateľov a moţnosť
prezentovať svoju tvorbu počas dní obce Nová Bystrica v termíne 24.26.06.2011 v samostatnom stánku. Po vyhodnotení výstavy si mohli všetci
prítomní posedieť pri malom občerstvení v kysuckej izbe. Kaţdým rokom
vidíme, ţe je neustále, čo vystavovať, čomu sa veľmi tešíme a sme radi, ţe
môţeme pokračovať v tejto veľmi peknej tradícii, ktorá nás presviedča
o šikovnosti a zručnosti našich občanov. Touto cestou zároveň ďakujeme
vystavovateľom za ich čas a ochotu zúčastniť sa výstavy a reprezentovať nielen
seba, ale aj obec. Ďalej ďakujeme sponzorom: p. Janke Hulákovej, p. Eve
Mokryšovej, p. Štefánii Strapáčovej, p. Milanovi Svitkovi, p. Dušanovi
Šadibolovi, p. Jánovi Šutiakovi a Obecnému úradu Nová Bystrica. Predovšetkým
za pomoc pri občerstvení ďakujeme p. Anne Ondrovičovej a p. Dane Slivkovej.
V neposlednom rade ďakujeme všetkým návštevníkom, ktorí sa výstavy
zúčastnili a zapojili sa do nej hlasovaním, ktorým určili poradie súťaţiacich
vystavovateľov.
V závere chcem popriať skalným vystavovateľom veľa zdravia a tvorivosti pri
vytváraní nových diel a tým, ktorí ešte nevystavovali odvahu a chuť „vyjsť
s koţou
na
trh“
do
budúcej
výstavy, ktorá
bude hádam
o rok. Tešíme
sa .

PhDrMonika
Halvoníková
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Dni Zeme Bystrickej doliny
Na týţdeň od 11.
apríla do 16. apríla
2011 sa primátori
a starostovia obcí
Bystrickej doliny
obrátili na svojich
občanov s výzvou
o celotýţdennú
úpravu a čistenie
obcí a miest. Išlo
hlavne o čistenie a
úpravu verejných
priestranstiev obce.
Aj my, občania obce
Nová Bystrica, sme
túto výzvu
akceptovali a verejne
sa prihlásili k tejto akcii. Boli to predovšetkým ZŠ s MŠ Nová Bystrica, ZŠ s MŠ
Vychylovka, DHZ Nová Bystrica, DHZ Vychylovka, TJ Slovan Nová Bystrica,
Poľovnícke zdruţenie Starý diel, Poľovnícke zdruţenie Brízgalky, Zväz včelárov
a ţenská spevácka skupina Dolinka. Keďţe cez týţdeň väčšina z nás pracuje,
spoločne sme išli na brigádu v sobotu 16. apríla. Rozdelili sme si úseky v obci
a celé predpoludnie sme venovali zbieraniu a čisteniu brehov rieky, jednotlivé
prístupové cesty vo dvoroch, priestory pod cintorínom a ďalšie verejné
priestranstvá. V popoludňajších hodinách sme sa stretli na ihrisku, kde bol pre
brigádnikov pripravený guláš.
Takéto akcie majú veľký význam hlavne pre naše okolie a prírodu, ktorú si aj
takýmto spôsobom môţeme chrániť a celkovo zlepšiť naše ţivotné prostredie.
Dňa 20. apríla – v stredu - na základe vyššie uvedenej výzvy brigádovali aj ţiaci
ZŠ s MŠ Nová Bystrica. Vyčistili celý areál školy a čistili aj verejné
priestranstvá a brehy rieky. Je aţ na počudovanie, koľko neporiadku sa počas
jedného roka nahromadí. Pre ţiakov nie ja takáto brigáda ničím novým, pretoţe
takto na jar upratujeme v obci kaţdý rok. Je len dobré, ţe sa tento rok zúčastnili
aj dospelí a moţno na rok ich bude oveľa viac.
Mgr. Elena Jančulová
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História panstva Strečno
V minulom čísle
sme spomínali, ţe
Nová
Bystrica
pred 18. storočím
patrila
k Strečnianskemu
hradnému
panstvu. Dnes si
teda podrobnejšie
priblíţime históriu
tohto panstva, tým
pádom
aj
vtedajšieho
územia obce Nová
Bystrica,
pred
rokom
1626.
Strečniansky hrad
stojí na začiatku
Strečnianskej
tiesňavy proti toku Váhu na jeho ľavom brehu na strmej vápencovej skale. 1 V mladšej
dobe ţeleznej aţ staršej dobe rímskej tu bolo sídlisko púchovskej kultúry a v 9. storočí
nielen slovanské sídlisko, ale pravdepodobne aj najstaršie osídlenie. 2 Názov Strečna,
podľa A. Lombardiniho, moţno odvodiť od slova striezť /stráţiť, pozorovať, bdieť/ a tyn,
alebo tin/ohrada, hrad/ - pôvodne teda Strestin, Stresčin.3
Strečno patrilo medzi kráľovské hrady. Hoci prvá písomná zmienka o ňom
pochádzala aţ z roku 1316, s istotou môţme predpokladať, ţe existoval uţ v 13. storočí.
Jeho prvými drţiteľmi boli Balašovci, z ktorých je ako pán Strečna známy Peter,
hontiansky ţupan v roku 1267. Od Balašovcov hrad okupoval Matúš Čák Trenčiansky. 4
Ďalšia listina z roku 1321 spomína Strečno ako mýtne miesto. V tom čase uţ musel byť
Strečniansky hrad hospodársky a strategicky veľmi rozvinutý, a keďţe sa nespomína
Obrázok 1 - Zrúcanina hradu Strečno

KOČIŠ, Jozef: Od Čachtíc po Strečno. 1. vyd. Martin : Osveta, 1989. 232 s. ISBN 80-217-0053-X, s. 178.
MRVA, Marián: Hrad Strečno. 1. vyd. Levice : Povaţské múzeum Ţilina, 1994. 40 s. ISBN 80-88773-01-6, s.
10.
3
LOMBARDINI, Alexander: Strečno (V trenčianskej stolici). In: Slovenské pohľady, 1885, roč. 5, s. 3.
4
KOČIŠ, Jozef: Od Čachtíc po Strečno. 1989, s. 178.
1
2
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Starý hrad, znamená to, ţe uţ vtedy ho svojím významom predstihol. Jeho pôvodne malé
majetky sa rozkladali len juţne od Váhu v susedstve staršieho hradného panstva Lietava,
písomne doloţeného v roku 1318. V priebehu 14. storočia postupne okrem významu
Strečno od Starohradského panstva získalo aj väčšinu majetkov a územia. 5 V rokoch
1338 – 1369 uţívateľom hradu bol Mikuláš Séči. 6 Podľa listiny z roku 1384 boli bratia
Mikuláš a Štefán Póšovci
Obrázok 2 - Náhrobný kameň Rafaela Podmanického
/Poscha/
kráľovskými
kastelánmi hradu.7
V uţ
spomínanej listine z roku 1397
daroval Ţigmund Strečno
spoločne s ďalšími majetkami
kališskému
vojvodovi
Sandzivojovi.8 Toho v prvom
desaťročí
15.
storočia
vystriedala uhorská kráľovná
Barbora a ju zasa po roku 1421
Stanislav Dersffy.9 V roku
1429 sa hradné panstvá
Trenčianskej stolice, okrem
iných
aj
Strečnianske,
Starohradské
a Budatínske
dostali do zálohu Mikulášovi
z Góry
/maď.
Gara/.
O prítomnosti husitov v tejto
oblasti svedčí listina z roku
1434, ktorou Ţigmund nariadil
strečnianskemu
kastelánovi,
aby od obyvateľov Belej,
Tepličky a Varína nepoţadoval
vyššie dane, pretoţe aj oni
utrpeli veľké škody.10
11. júna 1439 daroval kráľ
Albert
Strečno
svojej
manţelke Alţbete.11 Kráľ jej
daroval aj ďalšie panstvá
a mestá v Trenčianskej stolici, okrem iného aj Starohradské panstvo, ktoré v tomto
BEŇKO, Ján: Osídlenie severného Slovenska. 1. Vyd. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1985. 328
s. , s. 18-22.
6
KOČIŠ, Jozef: Od Čachtíc po Strečno. 1989, s.. 178.
7
LOMBARDINI, Alexander: Strečno (V trenčianskej stolici). In: Slovenské pohľady, 1885, s. 5.
8
BEŇKO, Ján: Osídlenie severného Slovenska. 1985, s. 26.
9
PALKOVIČ, Stanislav: Panstvo Teplička (1662) 1752 – 1912. Inventár. Bytča : Štátny archív v Radvani,
1962., s. 1.
10
BEŇKO, Ján: Osídlenie severného Slovenska. 1985, s. 27.
11
LOMBARDINI, Alexander: Strečno (V trenčianskej stolici). In: Slovenské pohľady, 1885, s. 5.
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období z pôvodne veľkého majetkového komplexu vlastnilo uţ len dediny Chlmec,
Vápenná /Nezbudská/ Lúčka, Krasňany a do toho času písomne nedoloţené dediny
Stráţa, /Dolná/ Tíţina, Zástranie a Kotrčina Lúčka.
K Strečnu patrili Oškedra, Strečno, Sneţnica, Teplička nad Váhom, Gbeľany, časť
Nededze a ďalšie dediny na ľavom brehu Váhu.
Za neusporiadaných politických pomerov v Uhorsku koncom prvej polovice 15.
storočia sa v roku 1442 kráľovské hrady „Strechen et Starygrad“ dostali do zálohu
Jánovi Čapkovi zo Sán a v roku 1443 Pongrácovi z Liptovského Mikuláša, ktorý mal
s prestávkami Strečno v drţbe aţ do 80. rokov 15. storočia. Od roku 1483 Strečno s tými
istými dedinami ako v roku 1439 vlastnil Pavol z Abovskej Kiniţe,12 ktorý bol kapitán
Horného Uhorska a majiteľ Lietavy. Po jeho smrti /1494/ sa o svoje práva prihlásili
Pongrácovci13 /v tom čase vlastníci Starého hradu/. Spory o Strečno sa predĺţili takmer o
100 rokov a majitelia oboch hradov viedli vojnu a vzájomne si ničili majetok.14 Panstvo
však udrţala Kiniţiho vdova Benigna, ktorá sa v roku 1496 vydala za Mareka
Myslenoviča z Chorvátska a ţila s ním do roku 1509, kedy znova ovdovela. 15
Myslenovič zastával okrem iného i hodnosť kastelána Budínskeho hradu. 16
V roku 1508 získal Ján Podmanický od kráľa Vladislava Strečnianske panstvo
s obcami Strečno, Teplička, Gbeľany, Lúčka, Rosina, Stráňavy, Tíţina, Ilové, Turie,
Porúbka, Poluvsie, Mojšova Lúčka, Oškerda, Ţilinu so Závodím a Krásnom. Podmanickí
sa usilovali zmocniť aj Ţilinského richtárstva a majetkov k nemu patriacich, čomu
napomáhali chaotické časy zemepanskej svojvôle a kráľovských rozhodnutí, vynesených
bez ohľadu na skutočný právny stav. Napokon sa im to však nepodarilo. 17 Neskôr sa
Strečnianske panstvo vrátilo do rúk Benigny a jej tretieho manţela Gragora Kerekiho,
ktorý ho v roku 1523 prepustil Jánovi Zápoľskému. Do drţby hrad v roku 1526 prevzal
moravský pán Burian zo Svetlova.18
V roku 1528 sa majiteľmi Strečna a Ţiliny stali Kostkovci.19 Kostku samotný Ján
Zápoľský s bratom Petrom pozval do horného Uhorska, nakoľko bol výborným vojakom.
Podmanickovci v tomto období zajali Mikuláša Kostku a drţali ho na Bystrickom hrade
ako väzňa. To medzi iným svedčí tieţ o moci Podmanických na Povaţí. Musel zasiahnuť
BEŇKO, Ján: Osídlenie severného Slovenska. 1985, s. 29.
PONGRÁC- Pongrácovci boli starým liptovským šľachtickým rodom. Podobne ako liptovský zemania zo
Svätého Jána, z Podturne, z Trstian a zo Smrečian si svoj pôvod odvodzovali od českých šlachticov Beucha,
Haucha a Polka, ktorí v roku 1230 získali majetky v Liptove. Priamym predkom rodu však bol Vavrincov
pravnuk Pongrác I., ktorý v roku 1368 vlastnil Liptovský Svätý Mikuláš a od ktorého rod prevzal meno. Do
Trenčianskej stolice sa rod dostal v 15. storočí. Pongrác II. zo Svätého Mikuláša získal v roku 1443 hrady
Strečno a Starý hrad. Potomkovia bratov Štefana a Jakuba si podelili majetky a rozdelili rod na dve hlavné
línie. /NOVÁK, Jozef: Lexikón erbov šľachty na Slovensku I.. Trenčianska stolica. 2000, s. 184./
14
MRVA, Marián: Hrad Strečno. 1. vyd. Levice : Povaţské múzeum Ţilina, 1994. 40 s. ISBN 80-88773-01-6,
s. 12.
15
KOČIŠ, Jozef: Od Čachtíc po Strečno. 1989, s. 178.
16
SASINEK, F. V.: Marek Myslenovič. In: Letopis Matice slovenskej, 1874, roč. XI, č. 35, s. 65.
17
PARÁČOVÁ, Andrea: Z histórie lesníctva na Kysuciach. Vplyv valašského a kopaničiarskeho osídlenia na
kysucké lesy do konca 17. storočia. In: Zborník Kysuckého múzea, 2004, s. 29.
18
KOČIŠ, Jozef: Od Čachtíc po Strečno. 1989, s. 178-179.
19
PARÁČOVÁ, Andrea: Z histórie lesníctva na Kysuciach. Vplyv valašského a kopaničiarskeho osídlenia na
kysucké lesy do konca 17. storočia. In: Zborník Kysuckého múzea, 2004, s. 29.
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samotný kráľ prostredníctvom posla Jeronyma Laskiho, sedmohradského bána, ktorý mal
sprostredkovať mier medzi dvoma nepriateľmi. Kráľ určil viacero podmienok na
vyslobodenie Kostku. Podmanický sa však dojednal s Kostkom tak, ţe mu vyplatí 5.000
zlatých a Laskimu zasa prepustil Oravský hrad. Tým sa Kostka vyslobodil z väzenia, ale
ostal úhlavným nepriateľom Jána Podmanického aţ do smrti. 20 Podmanickí vyuţívajúc
vnútropolitický marazmus vtedajšieho Uhorska sa snaţili aj naďalej rozširovať svoj
vplyv a majetok za pomoci akýchkoľvek prostriedkov. Napadli Ţilinu, potom hrady
Budatín, Strečno, Lietavu, mocenskú základňu Kostkovcov, pričom spôsobili veľké
škody miestnemu obyvateľstvu. V roku 1539 získal Rafael Podmanický tridsiatok
vyberaný v Ţiline a osadu Krásno. V nasledujúcom období pokračovali boje o majetky
okolo Ţiliny, Budatína, na Hornej Kysuci a o osadu Krásno. Podmanickým sa v roku
1544 podarilo získať od Ferdinanda Ţilinu s jej osadami. Kostkovci sa však donácii
nepodriadili a podporu nachádzali aj v Ţiline. Boje a vyjednávanie sa pretiahli do roku
1548, kedy sa Ţilina stala opäť majetkom Kostku a Strečnianskeho panstva. Získané
kraje však boli vyľudnené a na mnohých miestach spustošené.21 Po smrti Mikuláša
Kostku Strečno zdedila jeho dcéra Anna, ktorá sa vydala za vojenského veliteľa Štefana
Deršfiho22. Ich synovia František a Mikuláš si panstvo v roku 1601 medzi sebou
podelili.23 Začiatkom 17. storočia na Strečnianskom hrade nadobudli podiely Štefan
Vešeléni, manţel Kataríny, dcéry Mikuláša Deršfiho, a Mikuláš Esterházi, manţel
Uršuly, dcéry Františka Deršfiho. Medzi zaťmi Deršfiovcov vznikol majetkový spor,
ktorý však vyriešili tým, ţe Štefan Vešeléni dal časť svojho Zvolenského panstva
Mikulášovi Esterházimu ako náhradu za strečniansky majetok. Týmto spôsobom sa
Vešeléniovci24 stali vlastníkmi Strečnianskeho hradu i panstva.25 Stalo sa tak v roku
1626.26 Syn Štefana Vešeléniho a Kataríny Deršfiovej, František, sa narodil v roku 1605.
Štúdia absolvoval v kolégiu pátrov jezuitov v Trnave, kde aj prestúpil na katolícku vieru.
Uţ ako mladík sa zúčastnil protitureckých bojov po boku fiľakovského kapitána Tomáša
FŰKŉ, Pavel: Podmanickovci a dejiny bystrického hradu. 1. vyd. Povaţská Bystrica : Vlastný náklad, 1944.
103 s., s. 43.
21
PARÁČOVÁ, Andrea: Z histórie lesníctva na Kysuciach. Vplyv valašského a kopaničiarskeho osídlenia na
kysucké lesy do konca 17. storočia. In: Zborník Kysuckého múzea, 2004, s. 29.
22
DERŠFI – šlachtický rod pochádzajúci zo Somogyskej stolice, ktorý vlastnil rozsiahle majetky i na území
Slovenska /Strečno, Zvolen, Dobrá Niva, Slovenská Lupča, Korlát a i./. Strečno vyţenil Štefan Deršfi cez
manţelku Annu, rod. Kostkovú. Bol organizátor obrany proti Turkom a kapitánom viacerých hradov. Od roku
1558 hlavný kapitán zadunajských vojsk. Mal synov Mikuláša a Františka. Po ich smrti rod vymrel po meči.
/VALENTOVIČ, Štefan a kol.: Slovenský biografický slovník. /od roku 833 do roku 1990/ I. zväzok. A – D.
1986, s. 466/
23
PALKOVIČ, Stanislav: Panstvo Teplička (1662) 1752 – 1912. Inventár. 1962, s. 1.
24
VEŠELÉNI- Vešeléniovci patrili k najvýznamnejším uhorským šľachtickým rodom. Ich predkovia sa
spomínajú uţ v 13. storočí. Meno rodu je odvodené od osady Vešelén, ktorá leţala v Novohradskej stolici. Od
16. storočia ţili jeho členovia najmä v Sedmohradsku. Priamym predkom uhorskej /strečnianskej/ vetvy rodu
bol František Vešeléni, ktorý ţil v Sedmohradsku a 3. apríla 1582 získal barónsky titul. Jeho syn Štefan ţupan
Stredosolnockej stolice, vyţenil začiatkom 17. storočia podiel na Strečnianskom panstve. Osudy jeho syna
Františka sú popísané vyššie v časti Vešeléniho sprisahanie. /NOVÁK, Jozef: Lexikón erbov šľachty na
Slovensku I.. Trenčianska stolica. 2000, s. 281./
25
KOČIŠ, Jozef: Od Čachtíc po Strečno. 1989, s. 179.
26
LOMBARDINI, Alexander: Strečno (V trenčianskej stolici). In: Slovenské pohľady, 1885, s. 8.
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Bošňáka.27 V roku 1630 si vzal za manţelku jeho dcéru Ţofiu Bošńákovú. Tá zomrela
mladá v roku 1644. Po jej smrti si vzal za manţelku Máriu Séčiovú. Vešeléni, po roku
1647 hlavný kapitán preddunajských vojsk a od roku 1655 uhorský palatín, si za svoju
hlavnú rezidenciu zvolil Ľupčiansky hrad.28 Nevýhodný Vašvársky mier z roku 1664,
stupňujúci sa náboţenský teror, hospodárske represálie, uťahovanie absolutistickej
oprátky mali za následok vytváranie silnej protihabsburskej opozície v radoch šľachty
i meštianstva.29 Magnátske hnutie známe pod názvom Vešeléniho sprisahanie má
niekoľko fáz a vedúcu úlohu v ňom po tragickej smrti chorvátskeho bána Mikuláša
Zrínskeho /1664/ zohrali ostrihomský arcibiskup Juraj Lipai /zomrel 1666/, palatín
František Vešeléni /zomrel 1667/ a neskoršie chorvátski magnáti Peter Zrínsky, po smrti
brata Mikuláša chorvátsky bán, František Frankopan ako aj krajinský sudca František
Nádašdi. Neskôr sa zapojili aj východoslovenskí veľmoţi František I. Rákoci a Štefan
Tököli a ďalší šľachtici. Aj keď medzi účastníkmi boli príslušníci významných
šľachtických rodov, sprisahanie nemalo širšiu spoločenskú základňu ani program, ktorý
by dokázal pritiahnuť aj neprivilegované vrstvy obyvateľstva. 30 Sprisahanci najprv rátali
s francúzskou, neskôr s tureckou podporou. Obe kombinácie zlyhali. Roku 1669 sa
sprisahanie prezradilo a jeho magnátskych vodcov uţ v apríli 1670 vo Viedni popravili.
Potom vo východoslovenských stoliciach vyhlásili šľachtickú insurgenciu, povstanie.
Na ťaţenie proti povstalcom sa vydala armáda na čele s generálom Sporkom. Po
celom Slovensku prebiehali rozsiahle konfiškácie majetkov sprisahancov, ktorí väčšinou
utiekli do Sedmohradska. 31 Skonfiškované boli aj všetky vešeléniovské majetky, ktoré
zdedila Mária Séčiová. Tajná vojenská rada nariadila aj zbúranie Strečnianskeho hradu
pre jeho strategickú polohu. Hrad zbúral v septembri 1674 cisársky kapitán Michal Paull.
Zostala z neho V tom čase palatínov syn Ladislav Vešeléni býval aj so svojou manţelkou
Zuzanou Bakošovou v Teplickom kaštieli, kde sa zdrţiaval aj správca panstva. V roku
1676 vznikla osobitná komisia pre vyšetrenie spoluúčasti palatínovho syna Ladislava
Vešeléniho na sprisahaní. V tom čase sa cisárskym splnomocnencom pre zhabané
Strečnianske panstvo stal Pavol Motešický a o podiel z skonfiškovaného panstva sa
zaujímal aj Leopold Kolonič. 32 Po Tököliho povstaní cisár skonfiškované Strečnianske
panstvo dal ganerálom Fridrichovi a Jánovi Jakubovi Löwenburgovcom33 a ešte predtým
dostali kus Strečniaskeho a Vigľašského panstva Esterháziovci.34

Mgr. Marián Liščák
KOČIŠ, Jozef: Ţofia Bošňáková a Teplička nad Váhom. 2. vyd. Ţilina : Jozef BLAHA, 1996. 66 s. ISBN 80966966-4-4, s. 15.
28
KOČIŠ, Jozef: Od Čachtíc po Strečno. 1989, s. 184-185.
29
TIBETSKÝ, Ján a kol.: Slovensko dejiny. 2. vyd. Bratislava : Obzor, 1978. 1012 s., s. 366–367.
30
MATULA, Vladimír; VOZÁR, Jozef: Dejiny Slovenska II (1526 - 1848). 1. vyd. Bratislava : Slovenská
akadémia vied, 1987. 856 s. 071-004-87 DS 2, s. 172–173.
31
TIBETSKÝ, Ján a kol.: Slovensko dejiny. 1978. s. 367.
32
KOČIŠ, Jozef: Od Čachtíc po Strečno. 1989, s. 194.
33
PALKOVIČ, Stanislav: Panstvo Teplička (1662) 1752 – 1912. Inventár. 1962, s. 1.
34
KOČIŠOVÁ, Alojzia: Panstvo Bytča – Strečno (1536, 1582) 1595 – 1950. Inventár. Bytča : Štátny archív
v Radvani, 1962, s. 1.
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Zumba party
Dňa 10.04.2011 sa
v Ţiline, v
hoteli Holiday Inn,
konala Zumba party,
ktorej sa zúčastnil aj
náš „Bystrický zumba
fan klub“ na čele
s Mgr. Máriou
Kvašňovskou. Čakali
nás 2 hodiny zumby s
inštruktorkami
Andreou a Jarkou
a latino-afro animácie
s Lenkou Topinkovou zoŢiliny. Niektoré zostavy boli pre nás nové, ale nás to
nezaskočilo. Zapájali sme sa ako „profíčky“ a myslím, ţe sme si ani
v najmenšom neurobili hanbu. Výborne sme si zacvičili a odreagovali sa od
beţných starostí a povinností. Informácia pre tých, ktorí ešte nevedia – zumba sa
cvičí v Novej Bystrici kaţdý piatok o 18.00 hod. v sále kultúrneho domu.
PhDr. Monika Halvoníková

Pozvánka na „Majáles“
DHZ Nová Bystrica Vás srdečne pozýva na „Majáles“. Tento ples sa uskutoční
v Dome kultúry Nová Bystrica 28.05.2011 so začiatkom o 20:00 hod. Do dobrej
nálady nám bude hrať DJ s Kysuckého Nového Mesta. Cena vstupenky 20eur.(v
cene vstupenky bude 2x večera ,víno, káva ,zákusok, tombola.
Predpredaj vstupeniek p. Vladimír Tomčala v Dome kultúry Nová
Bystrica,041/4397959,
0908946434
Tešíme sa na Vás.
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Prebúdzanie
Čo sa to prebúdza zo zimného spánku?
To zem sa prihovára k človeku.
Vykúkajú prvé prvosienky, fialky a sedmokrásky,
aby sme sa usmiali a nerobili vrásky.
Zahoďme zlú náladu a starosti,
veď je na svete aj veľa iných činností.
Usmejme sa, prihovorme dobrým slovom
a pochmúrnosti dajme zbohom.
Veď človek je tu len v krátkej chvíli,
preto musí milovať, aby aj on bol milovaný.
Nech nevelí skaze a násiliu,
aby aj deti po nás mávali krásnu chvíľu.
Buďme im dobrým vzorom,
aby aj v budúcnosti im vyšlo slnko nad obzorom.
Mária Cabadajová
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Lístie
Vyrástlo lístie z konárov
týčiacich sa pod oblohou.
Keď zaduje vánok,
prebudí kaţdý spánok.
Zašuchoce, vytvára pieseň, zašumí
a svojou piesňou poslúţi
ako balzam na duši.
Oku uľahodí svojou farebnosťou,
poslúţi aj ako úkryt pred búrkou,
inokedy zasa v tôni pred páľavou,
z výšin vidí navôkol,
koľko je vo svete dobra a bôľu?
A neskôr, keď je uţ vysilené,
od slnka spálené,
od daţďa zmáčané
padá na zem a sa ţaluje,
keď šliapu po ňom, potom uhníva,
ale vie, ţe na rok zasa zašumí
a človeku poslúţi.

Mária Cabadajová
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ZŠ s MŠ Nová Bystrica
Turnaj vo vybíjanej
Tento rok sme sa zúčastnili po druhýkrát obvodového kola vo
vybíjanej. 10 dievčat z ročníkov 6 - 7 reprezentovalo našu školu
v tejto športovej súťaţi. Keďţe nemáme telocvičňu a vybíjanú
hráme len na školskom ihrisku, bolo to pre nás aj dosť zavčasu
vzhľadom na to, ţe sme málo trénovali. Máme rezervy aj
v spolupráci jednotlivých dievčat. Musia sa naučiť pri hre si pomáhať
a vzájomne sa povzbudzovať a nie hneď pri prvom neúspechu „hádzať flintu do
ţita“. V kolektívnom športe, akým vybíjaná bezpochyby je, je spolupráca
nevyhnutná.
Ţiakov pripravila Mgr.Elena Jančulová
Matematická pytagoriáda
K tradičným vedomostným súťaţiam v matematike patrí aj celoslovenská súťaţ
pod názvom „Matematická pytagoriáda“. Okresnému kolu predchádza školské
kolo, do ktorého sa zapojilo z ročníkov 3 - 8 69 ţiakov. Z nich 33 postúpilo do
okresného kola, ktoré sa konalo 5. 4. a 7. 4. v Čadci. Teraz len čakáme na
výsledky, ktoré nám ukáţu, aké boli šikovné naše deti a ktoré budú úspešnými
riešiteľmi.
Pripravili vyučujúce ročníkov 3 a 4 a matematikárky.
Minifutbal
V mesiaci marec prebehla v rámci okresu súťaţ v mini futbale najmladších
ţiakov, mladších ţiakov a starších ţiakov. Všetkých troch kôl sme sa zúčastnili
a tak sme dali moţnosť zahrať si túto obľúbenú hru 30 chlapcom. Všetci sa
veľmi tešili na toto zápolenie a bolo vidieť ich veľké nasadenie do hry, aby
obstáli čo najlepšie. Najlepšie umiestnenie si „vykopali“ mladší chlapci, t.j. ţiaci
ročníkov 5, 6, 7. Všetkým však treba poďakovať za reprezentáciu školy.
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Pripravila Mgr. Elena Jančulová, Kamila Kubjatková.
Celoškolská súťaţ v minifutbale a vo vybíjanej
Školské stredisko záujmovej činnosti na mesiac apríl, máj a jún pripravilo pre
ročníky 3 - 9 celoškolskú súťaţ o majstra školy v mini futbale chlapcov a vo
vybíjanej dievčat. Súťaţ je dvojkolová, aby sme si zahrali spoločne čo najviac.
Ţiaci si vybrali svojich zástupcov do jednotlivých druţstiev a kapitáni si
stanovujú termíny zápasov. Hráme vţdy v popoludňajších hodinách na
multifunkčnom ihrisku. Tešíme sa uţ na víťazov jednotlivých kategórií.
Výstavka výtvarných prác s témou Veľkej noci
Školské stredisko záujmovej činnosti vyhlásilo v mesiaci apríl
výtvarnú súťaţ s témou Veľká noc. Vo všetkých triedach ţiaci
na hodinách výtvarnej výchovy, ale potom aj doma, pripravovali
výtvarné práce rôznou technikou k uvedenej tematike. Práce
nám veľmi pekne skrášlili školskú chodbu v obidvoch
budovách. Najviac sa deti zamerali na veľkonočné vajíčka, pozdravy so
zajačikmi a pestré korbáče.
Stolný tenis
26.04.2011- počas veľkonočných prázdnin sa uskutočnila
súťaţ v stolnom tenise, ktorú pre bystrickú dolinu pripravilo
Centrum voľného času v Starej Bystrici. Našim ţiakom
Vladkovi Jonekovi, Robovi Kováčovi a Paťovi Vojtekovi sa
nelenilo a išli si zahrať aj napriek tomu, ţe boli prázdniny.
Veľmi dobre si počínali a Vlado Jonek obsadil na tejto súťaţi
z pomedzi 24 súťaţiacich prvé miesto a priviezol si domov pekný pohár
s diplomom.
Súťaţ sa nám páčila a určite sa takýchto podujatí zúčastníme aj v budúcnosti.
Mgr. Elena Jančulová
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Z tvorby našich ţiakov:

Moja kamarátka Andrejka v našej obci
Cez prázdniny ma prišla navštíviť kamarátka Andrejka z Trnavy. Rada športuje
a fotografuje. Chcela by spoznať našu obec, lebo doteraz nevie o nej nič.
Hneď po našich prvých raňajkách sme sa vybrali k Vodnej nádrţi Nová Bystrica.
Keď sme prišli k hrádzi, Andrejka bola uchvátená krásou prírody, ktorá sa okolo
hrádze rozprestierala. Páčila sa jej aj vodná hladina sfarbená v odtieňoch
modrej a zelenej farby. Na okraji hladiny plávalo mnoţstvo rýb. Odvšadiaľ sa
ozýval spev vtáčikov. Andrejka si nafotila veľa pekných záberov z priehrady.
Cestou naspäť sme si dali zmrzlinu. Dojedli sme a vybrali sme sa do lesa na
túru. Zbierali sme tam hríby. Andrejka ale nevedela, aké hríby má zbierať, tak
som jej ukázala, ktoré zbierame my. Neskôr sme pozorovali zvieratá. V lese sme
jedli jahody, zajačiu šťavu a čučoriedky. Napokon sme uţ museli ísť domov.
Doma sme sa kúpali v bazéne. Večer sme si v stane rozprávali príbehy, ktoré sme
spolu zaţili a v stane sme aj prespali. Ráno sme sa opäť naraňajkovali a vybrali
sme sa na Skanzen vo Vychylovke. Tam sme sa povozili na lokomotíve. Potom
sme si prezreli drevenice, v ktorých boli krosná, kolovrat, stará kolíska, dţbány
a výstava trofejí miestnych poľovníkov. Po prehliadke dreveníc sme sa
občerstvili v miestnom bufete a pobrali sme sa domov. Doma sme si zobrali
bicykle a šli sme na multifunkčné ihrisko. Zahrali sme si futbal, tenis a pozerali
sme sa na iných hráčov.
Po návrate domov nás uţ čakali Andrejkini rodičia. Andrejka bola rada, ţe
spoznala našu obec a rada sa k nám vráti aj na budúci rok. Uţ teraz sa obidve
tešíme na letné prázdniny.
Miška Adamcová, IV. A trieda
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ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka
Dni poľovníkov Kysúc
Veľmi pekným
záţitkom pre deti bola
návšteva výstavy
s názvom Dni
poľovníkov Kysúc,
ktorá sa konala 31. 3.
2011 v Starej Bystrici.
Okrem mnoţstva
trofejí si ţiaci mohli
pozrieť aj vzácnu
zbierku motýľov,
chrobákov a iného
hmyzu, ktorý upútal
nielen pestrými
farbami, ale aj
zaujímavou stavbou
tela. Na zvedavé otázky detí trpezlivo odpovedali páni lesníci. Súčasťou bola aj
výstava ţiackych prác s lesnou tematikou.
Dojmy z výstavy ţiaci opísali aj vo svojich prácach:
Vo štvrtok sme išli na poľovnícku výstavu do Starej Bystrice. Na výstave boli
vypchaté zvieratá ako: medveď, srnka, zajac, jeleň a rys. Nachádzali sa tam aj
lebky zvierat, ktoré boli ulovené. Boli tam aj vtáci, hmyz a chrobáky. Výstavu
spestrili naše namaľované výkresy. Na výstave sa mi páčilo.

Branislav Talapka,2. ročník
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Vo štvrtok 31. 3. 2011 sme sa vybrali na poľovnícku výstavu trofejí do Starej
Bystrice. Videli sme tam vypchaté zvieratá, jelenie a srnčie parohy, hlavy
muflónov, motýle, chrobáky, vtáky a iné. Bol tam aj jeden chorý srnec, ktorý mal
na hlave parochňu. Všetko, čo sme tam videli, sme si mohli aj odfotiť. Od
poľovníkov bolo milé, ţe tam dali výkresy, ktoré namaľovali naši ţiaci
z Vychylovky. Na výstave bola aj strelecká hra, ktorú sme si mohli všetci zahrať.
Výstava sa nám veľmi páčila. Po skončení výstavy sme si šli niečo kúpiť do
obchodov a potom na autobus. Takúto výstavu by si kaţdý z nás rád zopakoval.
Nikola Hrušková, 3. ročník
Vo štvrtok sme sa vybrali na výstavu poľovníckych trofejí do Starej Bystrice.
Výstava bola v kultúrnom dome. Pripravili ju poľovníci, ktorí nás na výstave
sprevádzali. Videli sme vlka, medveďa, divú sviňu, kunu, jeleňa, sojku a líšku.
Potom sme si prezreli trofeje zvierat z rôznych lesov v okolí. Veľmi sa mi páčili
parohy muflóna a daniela. Najviac sa mi páčila výstava motýľov a farebné
kamienky. Niektorí ţiaci si mohli vyskúšať streľbu na zvieratá.
Výstava poľovníckych trofejí bola veľmi pekná a zaujímavá.
Denis Kulas, 4. ročník
Mgr. Anna Borisová

Pytagoriáda
Dňa 18. a 19. apríla 2011 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády v Čadci. Po
predchádzajúcom školskom kole do tohto kola postúpili: Nikola Hrušková (3.
roč), Tibor Kirn (4. roč.), Júlia Petreková (5. roč.), Klaudia Hrušková (6. roč.),
Patrik Hruška (6. roč) a Juraj Kirn (7. roč). V tejto matematickej súťaţi, okrem
správnosti vypočítaných príkladov, rozhodoval aj čas, za ktorý ţiaci vypočítali
dané príklady. A tak hlavičky rýchlo počítali a počítali... Všetkým zúčastneným
ţiakom ďakujeme za reprezentáciu našej školy.
Mgr. Katarína Kuricová
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Deň Zeme
Na našej škole sa kaţdoročne
zúčastňujeme pracovných aktivít
v rámci Dňa Zeme.
Ţiakov sme dňa 20.04.2011 rozdelili
do skupín s ich triednymi učiteľmi. Do
kaţdej skupiny sme dostali igelitové
vrecia a rukavice. Jedna skupina išla
smerom od školy do Pavelka. Druhá
smerom na Rycierky a ďalšie dve
skupiny čistili od školy aţ k bránam
skanzenu. Deti boli veľmi šikovné
a čistenia sa zhostili s chuťou.
Papierov, plastov, konzerv a fliaš bolo
toľko, ţe vrecia boli o chvíľu plné. Tu
by sme sa mohli trochu pozastaviť
a porozmýšľať, akí sme mnohokrát
ľahostajní voči papieriku či plechovke z malinovky, ktorý vidíme pohodený na
zemi.
Na záver chcem popriať čisté okolie našich domovov, veď aj my sme stále
súčasťou našej peknej planéty.
Mgr. Petra Turjaková
V stredu 20.04.2011 sa v našej škole uskutočnil Deň Zeme. Preto sme sa všetci
zapojili do upratovania našej obce.
My, ţiaci prvého stupňa, sme šli smerom na skanzen. Do vriec sme zbierali
papiere, plasty a iný odpad. Počas zbierania odpadu sme mali na lúke prestávku,
kde sme si oddýchli. Keď uţ bol všade poriadok, vrátili sme sa späť do školy.
Nikola Hrušková, 3. ročník
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Z tvorby našich ţiakov:
Vychylovka
Vychylovka naša zlatá,
Nevydrţí dlho bez blata.
Stále sneţí, fúka, leje
a slnko sa na nás málo smeje.
Poďte, príďte k nám
a my vyčaríme úsmev vám.
Takto krásne si tu ţijeme,
čo ţivot prinesie, to berieme.
Monika Sýkorová, 6. ročník
Vychylovka
Vo Vychylovke ţivot dobrý je,
kto sa tu narodí, šťastný je.
Cez moju dedinu vodička preteká,
po nej dievčina bosými nohami uteká.
Horský vzduch čistý je, dobre sa dýcha,
veď je to vychylovská pýcha.
Klaudia Hrušková, 6. ročník
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Novela zákona o zdravotnom poistení
Milí čitatelia,
pred pár dňami podpísal prezident novelu zákona o zdravotnom poistení,
ktorou určite potešil nemálo občanov, hlavne študentov a tieţ majiteľov
nehnuteľností, ktorí prenajímali svoje byty, či domy.
Novelou zákona, ktorá nadobúda účinnosť 1. mája tohto roka, sa ruší
povinnosť platiť odvody z prenájmu a posúva sa vek študentov vysokých
škôl na 30 rokov, ktorých sa týka platenie odvodov.
Študenti vysokých škôl dennej formy štúdia do veku 30 rokov budú podľa
právneho rámca opätovne oslobodení od platenia zdravotného poistenia s
tým, ţe naďalej to zostane na pleciach štátu (doteraz to bolo do 26 rokov).
Študenti do 30 rokov nebudú musieť platiť ani pokuty, ak sa neprihlásili
podľa doterajšieho znenia zákona.
Na SZČO, ktorí sú zároveň poistencami štátu (napr. aj študenti VŠ) sa
nebude vzťahovať minimálny VZ rovnako, ako sa nevzťahuje na súbeh
zamestnanec a SZČO. Ak im teda vyšiel preddavok na zdravotné
poistenie v RZZP za rok 2010 niţší ako minimálny vymeriavací základ,
od 1. 1. 2012 budú platiť tento niţší preddavok na zdravotné poistenie.
V tomto roku teda študenti uţ od 1. 5. 2011 nemusia platiť preddavky na
zdravotné poistenie, môţu tak zdravotnej poisťovni nahlásiť nulový
vymeriavací základ.
Prenajímatelia nehnuteľností uţ nebudú SZČO, zaplatené preddavky sa im
vrátia v ročnom zúčtovaní.
Cez ročné zúčtovanie ZP budú vrátené zaplatené preddavky na ZP
všetkým, u ktorých sa novelou zrušilo platenie odvodov.
Ročné zúčtovanie zdravotných odvodov budú robiť zdravotné poisťovne.
Ing. Iveta Heltková
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(Údaje sú z obecnej matriky)

Narodenie dieťaťa
Dávid Fedor, 29.03.2011, Peter a Emília, rod. Lokšová
Katarína Šteiningerová, 30.03.2011, Peter a Katarína, rod. Miháliková

Životné jubileá
Štefánia Petreková

40 rokov
Janka Krzáková
Janka Kolenová
Dáša Bardáčová
50 rokov
Ján Griga
Ján Hulák
Jana Kováčová
Helena Gavenčiaková

60 rokov
Irena Kubinčanová
Anna Pagáčová
Mária Talapková

80 rokov
Hermína Rusnáková

Nad 80 rokov
Hermína Rusnáková (81)
Anna Slučiaková(83)
Janka Fedorová(83)
Mária Vojtková(86)
Barbora Kulichová(88)

Opustili nás
Jaroslav Koleno (†63)
Emil Petrek († 52)
Jozefína Mičáková (†52)
František Varšava (†60)
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Zber plastov sa uskutoční v dňoch: 25.05.2011

22.06.2011
Odvoz komunálneho odpadu /popolnice/::

12.05.2011
26.05.2011
09.06.2011
23.06.2011
----------------------------------------------------------------------------------------------Ţenská spevácka skupina Dolinka ponúka milovníkom folklóru svoje prvé CD, na
ktorom sú piesne z nášho regiónu. CD si môţete zakúpiť v Dome kultúry Nová Bystrica
u p. Vladimíra Tomčalu, u pani Mgr. Eleny Jančulovej alebo u pána Dušana Šadibola v
predajni Linkson. Taktieţ je dostupné v KULTÚRNO INFRMAČNOM CENTRE
MESTA ČADCA .
Cena CD je 6,- Eur.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poďakovania
Obecný úrad ďakuje všetkým občanom, ktorí sa zapojili do aktivít v záujme čistoty
a poriadku našej obce v dňoch 11.04.-16.04.2011
Zároveň ďakuje poľovníckemu zdruţeniu Brízgalky, ktoré poskytlo suroviny na prípravu
chutného guláša pre všetkých zúčastnených.
------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---Obecný úrad ďakuje p. Františkovi Šadibolovi za drevené hranole pouţité na
dobudovanie priečok vo futbalových šatniach.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecný úrad takisto „ ĎAKUJE“ občanom, ktorí sa zúčastnili rozbíjania zrkadla na
cestnej kriţovatke vo Vychylovke.
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